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همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان در رؤیت هالل ماه مبارک رمضان

دانشگاه  فیزیک  دانشکده  رئیس  فاطمی  الدین  سیدجلیل 
شهید باهنر کرمان و مسئول گروه های استهالل ماه در استان 
گفت:  دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار  با  گفتگو  در  کرمان 
یکی از موضوعات مهم در کشور، اعالم روز اول ماه مبارک 
است که همیشه رصدگران هالل ماه در گوشه گوشه کشور 
برای دیدن هالل اول ماه عازم مناطق مختلف می شوند تا با 
تلسکوپ و دوربین های دوچشمی قوی و حتی چشم غیرمسلح 

بخت خود را برای رصد این هالل جذاب بیازمایند.
 30 با  برابر   99 اردیبهشت   5 جمعه  شامگاه  افزود:  وی 
شعبان1441، رصد هالل ماه ادامه یافت و با توجه به شرایط، 
هالل زیبای شب اول رمضان در افق غربی، توسط تیم های 

دانشگاه  نجوم  علمی-دانشجویی  انجمن  همکاری  و  رصدی 
شهید باهنر کرمان و رصدخانه بیکران رویت شد.

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا و رفع اشکاالت مرتبط با

 مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

باهدف معرفی نرم افزارهای تهیه تولید محتوای الکترونیکی 
استاندارد، کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا و رفع 
دانشگاه  الکترونیکی  یادگیری  مدیریت  با  مرتبط  اشکاالت 
با   ،99 ماه  اردیبهشت   7 یکشنبه  روز  کرمان  باهنر  شهید 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، در 

سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد.
کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا و رفع اشکاالت 
مرتبط با مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید باهنر 
مجازی  آموزش های  امکانات  تشریح  محورهای  با  کرمان 
در دانشگاه برای بهره برداری اعضای هیأت علمی، مزایای 
آموزش های مجازی نسبت به آموزش های حضوری-سنتی 
و نحوه افزایش اثر بخشی آموزش های مجازی، توسط دکتر 
 ،»iSpring فاطمه افسری با موضوع » آشنایی با نرم افزار
افزار  نرم  با  »آشنایی  موضوع  با  قزوینی  مهدیه  دکتر 

Camtasia« و دکترمهرانگیز علی نژاد با »موضوع چگونه 
ارائه  باشیم«  داشته  مجازی  فضای  در  بخشی  اثر  آموزش 

شد.
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رئیس دانشگاه شهید باهنر در جلسه با مدیریت شعب بانک تجارت استان تاکید کرد؛

                     اتخاذ تمهیدات پروتکل های سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از
                     شیوع بیماری کرونا و توجه به سرمایه های انسانی

 دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، روز 
چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه 99 در جلسه ای که با مسئوالن 
بانک تجارت استان کرمان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

تدویر یافت، خواستار توجه به سرمایه های انسانی شد.
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر  علی  محمد  دکتر 
زحمات  از  تقدیر  و  رمضان  مبارک  ماه  ایام  تبریک  ضمن 
پرسنل بانک تجارت، بر اتخاذ تمهیدات پروتکل های سازمان 
بهداشت جهانی برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و توجه 
به سرمایه های انسانی جهت ارتقا سطح سالمت مشتریان 
و کارکنان، افزایش خدمات رسانی غیر حضوری و رضایت 

مشتری و ارباب رجوع،  تاکید کرد.
وی لزوم استفاده از ماسک و دستکش از سوی کارمندان و 
دوران  در  مهم  مسائل  از  را  بانکی  کردن شعب  ضدعفونی 

شیوع بیماری کرونا مطرح کرد.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از مدیریت شعب بانک 
راستای  در  تجارت  بانک  اقدامات  کرمان،  استان  تجارت 
کاهش مراجعه حضوری مشتریان در شعب بانک و کنترل 

شیوع بیماری کرونا ویروس را جویا شد.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  شکیبایی  دکترعلیرضا 
کارکنان،  برای  تسهیالت  افزایش  خواستار  دانشگاه  منابع 
شیوع  دوران  در  که  کارهایی  و  کار  کسب  و  بازنشستگان 

کرونا آسب دیده اند، شد. 
استان  تجارت  بانک  شعب  مدیر  هفشجانی،  سلطانی  مسلم 
هدایت  تحت  تجارت  بانک  مهم  اقدامات  از  گفت:  کرمان 
بانک مرکزی، افزایش سقف انتقال وجه از 30 میلیون به 100 
میلیون ریال با هدف کاهش نیاز حضور مشتریان، ایجاد یک 
لینک دسترسی در پایگاه اینترنتی خود امکان ثبت درخواست 

امهال تسهیالت، تغییراتی در ساعت کاری سامانه چکاوک 
امکان  ایجاد  مشتریان،  بانکی  امور  انجام  تسهیل  منظور  به 
الکترونیکی  دبیرخانه  طریق  از  مشتریان  نامه های  پیگیری 
بیست و چهار ساعته به عنوان پل ارتباطی مشتریان، همچنین 
تولیدکننده  واحدهای  مالی  تامین  راستای  در  را  تسهیالتی 
الکل؛  شوینده  انواع  تولیدکنندگان  ضدعفونی،  محصوالت 
دستکش ماسک و محصوالت مراقبتی پزشکی فراهم کرده 

است.
مدیر شعب بانک تجارت استان کرمان بیان کرد: تهیه موشن 
منظور  به  مشتریان  مراقبتی  »تمهیدات  عنوان  با  گرافیک 
سازمان  و  احمر  هالل  همکاری  با  کرونا«  ویروس  با  مقابله 
نظام پزشکی جمهوری اسالمی و توزیع در کانال های اصلی و 
پربازدید در فضای مجازی استان، راه اندازی کمپین »در خانه 
بمانید« با هدف ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات بانکی 
شیوع  ایام  در  تجارت  بانک  اقدامات  دیگر  از  غیرحضوری 

بیماری کرونا بوده است.
علی فرحبخش رئیس بانک تجارت شعبه دانشگاه گزارشی از 
فعالیت های شعبه در 1398 ارائه کرد و گفت: در سال 98 با 
یاری خداوند و همکاری و پشتیبانی  همه جانبه دانشگاه تالش 
شد تا گام کوچکی برای خدمت رسانی به دانشگاهیان برداریم.
وی افزود: در سال گذشته ضمن ارائه خدمات روزمره تعداد 
1500فقره پرونده تسهیالت اعطا شد تا در شرایط اقتصادی 
جامعه  تاثیرگذار  و  مهم  بخش  این  یاریگر  باشیم  توانسته 
باشیم و نیز جهت رفاه حال دانشگاهیان و کاهش مراجعات 
حضوری، ضمن مراجعه به محل کار پرسنل نسبت به نصب 
تعداد 3000  به  تجارت  بانک  همراه  از  استفاده  آموزش  و 

نصب اقدام شد.
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فقره   150 تعداد  کرد:  نشان  خاطر  تجارت  بانک  رئیس 
حساب جاری جدید بازگشایی، چاپ تعداد2000 برگ چک 
، افتتاح 3000 فقره حساب کارت جدید، صدور 12000فقره 
کارت و 3400فقره کارت هدیه، صدور 6000 رمز همراه 
بانک و کارت، صدور 2000رمز اینترنتی، فعال سازی تعداد 

موفقیت واحد فناور پژوهشکده دانشگاه در تولید محصول فناورانه ملیا پاک
برای اولین بار در کشور محصول ملیاپاک با خواص منحصر 
به فرد توسط واحد فنآوران سالمت گستر زمین پاک توسط 
کشاورزی  جامعه  به  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  محققین 

معرفی شد.
دکتر کمال احمدی عضو هیآت علمی دانشگاه در پاسخ به 
ملیاپاک  مورد محصول  در  دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار 
گفت: در سال جهش تولید، به یاری خداوند متعال و تالش 
»فنآوران سالمت  فنآوِر  واحد  اجرایی  و  علمی  تیم  وقفه  بی 
گستر زمین پاک«، برای اولین بار در کشور ترکیبی گیاهی 
تولید  به  و...  نماتدکشی  قارچ  کشی،  خواص حشره کشی،  با 
انبوه رسید. با توجه به اینکه هر سال میلیون ها دالر صرف 
واردات مواد اولیه تولید آفت کش می شود با تولیِد ترکیب 
اخیر و مشتقات آن عالوه بر کاهش عوارض ناشی از آفت 
کش های مصنوعی هزاران دالر صرفه جویی ارزی صورت 
خواهد گرفت. با توجه به سرمایه گذاری انجام شده و وجود 
مواد اولیه کافی در کشور امکان تامین تمام نیاز کشور میسر 
در  مهم  نهاده  عنوان  به  ترکیب  این  همچنین  بود.  خواهد 

ضمن  و  بوده  مطرح  ارگانیک  کشاورزی  محصوالت  تولید 
های  کش  آفت  تولیدکنندگان  گروه  به  ایران  موثر  ورود 
به  آن  مشتقات  و  محصول  این  صادرات  امکان  ارگانیک، 
گردید.  میسر  اروپایی  کشورهای  خصوصا  دیگر  کشورهای 
های  حوزه  در  متنوعی  محصوالت  تولید  پایه  محصول  این 
کشاورزی، دامپزشکی، بهداشتی و آرایشی است که فرصت 
های بی نظیری را در اختیار صنایع مرتبط قرار خواهد داد.  
دانشگاه  دکتری  مقطع  آموخته  دانش  زاده  والی  بیتا  دکتر 
شهید باهنر افزود: برای اولین بار در کشور محصول ملیاپاک 
با خواص منحصر به فرد توسط واحد فنآوران سالمت گستر 
زمین پاک مستقر در پارک علم و فنآوری استان کرمان به 
نتایِج  اساس  بر  این محصول  معرفی شد.  جامعه کشاورزی 
کمال  دکتر  نظر  زیر  پژوهشی  مطالعات  سال  ده  از  بیش 
و  پزشکی  گیاه  مهندسی  بخش  علمی  هیات  عضو  احمدی 
باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  پژوهشکده  همکاری 
کرمان با فنآوری منحصر به فرد در جهان طراحی و تولید 

شد.

10000پیامک حساب، مشارکت مالی بانک با  دانشگاه در 
چندین همایش ها و جشنواره، انجام شد.

های  حمایت  با  و  جدید  سال  در  است  امید  افزود:  وی 
ارائه  به  بهتر  و  موثرتر  بتوانیم  دانشگاهی  جامعه  همیشگی 

خدمات بپردازیم.
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مصاحبه با

خانم دکتر اعظم کرمی 
عضو هیات علمی دانشکده فیزیک و مسئول آزمایشگاه پردازش

تصویر رباتیک دانشگاه شهیدباهنر کرمان

لطفا.خودتان.را.معرفی.کنید 
مسئول  و  فیزیک  دانشکده  علمی  هیات  عضو  کرمی  اعظم 
آزمایشگاه پردازش تصویر رباتیک دانشگاه شهیدباهنر کرمان 

هستم .

از.سابقه.تحصیلی.خودتان.بگویید. 
و  شیراز  دانشگاه  سیستم   مخابرات  برق  مهندسی  دکترا 
پسادکترا در زمینه سنجش از دور به مدت سه سال دانشگاه 

آنتورپ بلژیک

چه.چیزهایی.باعث.ایجاد.انگیزه.در.شما.برای.این.طرح.
شد.؟

 با توجه با اعالم صنعت برق کشور و طرح ایده از سوی واحد 
خط دفتر فنی نظارت بر انتقال شرکت برق منطقه ای کرمان،  
و  تصویر  پردازش  آزمایشگاه  بین  مناسبی  و  سازنده  تعامل 
رباتیک شکل گرفت . مساله بصورت مبسوط تعریف و کلیه 
جوانب کار دیده شد ، در ابتدای راه کار به نظر غیر ممکن 

می رسید.
پس از برگزاری جلسات متعدد و جمع بندی کل و نیاز سنجی 
دانش دو طرف به اشتراک گذاشته شد نیازها و توانایی ها 

مشخص و رسما شروع پروژه کلید خورد.

اینکه..درچه.زمینه.ای.است. با.طرح.و. لطفا.در.رابطه.
توضیح.دهید.؟.

یکی از مهمترین وظایف شرکت های برق منطقه ای تامین 
انرژی پایدار و روشنایی مشترکین می باشد .

در این راستا شبکه برق کشور نیاز به تعمیرات و نگه داری 
دارد ، جهت تعمیرات و نگه داری سالیانه و بطور مرتب برنامه 

زمانبندی تست و رفع عیب قبل از خروج شبکه وجود دارد.
با طرح فوق که جزو تست های غیر مخرب پیشگیرانه قرار 
می گیرد با توجه به دانش روز و استفاده از پهپاد تصاویر الزم 
از شبکه برق کشور اخذ و سپس توسط نرم افزار معایب پنهان 

و پیدا آنالیز و گزارش می گردد.

آیا.به.صورت.اختصاصی.در.این.زمینه.آموزش.دیده.اید.؟
با توجه به اینکه این طرح از تخصص های مختلف از جمله 
و  نویسی،  برنامه  فضا،  هوا  مهندسی  قدرت،  برق  مهندسی 
با تخصص اصلی  اینجانب  پردازش تصویر استفاده می گردد 

برنامه نویسی و پردازش تصویر وارد پروژه شده و در موردسایر 
تخصص ها طی جلسات متعدد با کارشناسان معاونت بهره 
و ساختار طرح  دریافت  نیاز های الزم  برق کرمان  برداری 

برنامه ریزی شد .

در.رابطه.با.فواید.آن.در.رونق.بخشیدن.استان.و.کشور.
توضیح.دهید. 

شبکه  پایداری  افزایش  به  میتوان  اصلی طرح  فواید  ازجمله 
برق کشور در نتیجه ی پیدا کردن معایب قبل ازخروج شبکه 
، حذف بازدید صعودی و افزایش امنیت نیروی انسانی، عدم 
و  دانش  از  استفاده  بازدید،  برق جهت  به خروج شبکه  نیاز 
و  روز  علم  از  استفاده  با  پایدار  ایجاداشتغال  روز،  تکنولوژی 
استفاده از پهپاد ، استفاده از دانش آموختگان مهندسی برق و 
مهندسی هوا فضا و بکارگیری دانش ایشان، کاهش هزینه ها 
و مستند سازی و ایجاد رزومه معایب و تعمیرات شبکه برق 

کشور

آیا.این.طرح.انجام.شده.و.نتیجه.مطلوب.را.داده.است.؟
طرح مذکور انجام و عملیاتی شده و در برق کرمان نهادینه 
گردیده و برق منطقه ای تهران نیز با استفاده از تجربیات برق 

کرمان و دانشگاه باهنر در حال استفاده از طرح است.

ی. کننده. ایجاد. فرد. یک. عنوان. به. شما. از. حمایت.
دستاورد.و.طرحی.مفید.چگونه.بوده.است.؟

برخود الزم میدانم از شرکت برق کرمان معاونت محترم بهره 
برداری و دفتر فنی که در تمام طول طرح حامی کامل پروژه 

بودند قدردانی نمایم .

پیشنهاد.شما.برای.جوانانی.که.می.خواهند.ایده.پردازی.
کنند.و.طرح.هایی.مفید.را.ارائه.بدهند.چیست.؟.

 دانشجویان بویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته های 
در  کاربردی  های  نامه  پایان  میکنم  توصیه  مهندسی  فنی 
راستای نیاز صنایع انتخاب نمایند تا مهارت کافی جهت ورود 

به صنعت کسب نمایند.

آیا.ایده.هایی.جدید.در.حال.حاضر.دارید.؟
توسط  ملی  پروژه  به صورت  دوم طرح  فاز  راستا  درهمین   

پژوهشگاه نیرو و دانشگاه باهنر کرمان در حال اجرا است.
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نشست مجازی مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
 با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

نشست مجازی مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و مؤسسات 
وزیر  غالمی،  منصور  دکتر  حضور  با  کشور  عالی  آموزش 
اداری، مالی و منابع  علوم، دکتر محمدتقی نظرپور، معاون 
انسانی، دکتر علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی 
وزارت علوم، شکوفه جوادی رئیس روابط عمومی دانشگاه 
روابط  مدیران  از  تن   100 حدود  و  کرمان  باهنر  شهید 
عمومی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری 

کشور برگزار شد.
دکتر منصورغالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست 
مجازی مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و 
پارک های علم و فناوری، بیست و هفتم اردیبهشت ماه؛ روز 
اینکه  بیان  با  و  تبریک گفت  را  و روابط عمومی  ارتباطات 
»امروز روابط عمومی، وجود و اثرگذاری یک سازمان را در 
موقع  به  و  گسترده  انتشار  لزوم  بر  می کند«؛  اعالم  جامعه 
عمومی  روابط  توسط  فناوری  و  علمی  دستاوردهای  اخبار 

دانشگاه ها تاکید کرد.
روز  مناسبت  به  شنبه  روز  که  مجازی  نشست  این  در 
علمی  جهاد  شهدای  سالن  در  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
این وزارت برگزار شد، دکتر غالمی با بیان اینکه امروز، با 
توجه به توسعه فناوری های اطالع رسانی در اشکال مختلف، 
همگان در معرض اطالعات گوناگون قرار می گیرند، اظهار 
داشت: در این راستا، وظیفه روابط عمومی ها به خصوص در 
این روزهای حساس شیوع کرونا، شفاف سازی و اطالع رسانی 
صحیح و به موقع است تا از انتشار اخبار نادرست، شایعات 

و اخبار برنامه ریزی شده جلوگیری شود.

اخبار، معموالً  انتشار  به سرعت  با توجه  افزود:  وزیر علوم 
مخاطبان فرصت قضاوت ندارند و روابط عمومی ها به ویژه 
به  بیشتری  باید حساسیت  کشور،  ملی  مسائل  درخصوص 
را  الزم  شفاف سازی  صحیح،  اخبار  انتشار  با  و  داده  خرج 

انجام دهند..
دکتر نظرپور معاون اداری، مالی و منابع انسانی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات 
و  دانشگاه ها  عمومی  روابط  همکاران  و  مدیران  کلیه  به 
به  ما  نگاه  گفت:  عتف  وزارت  و  عالی  آموزش  مؤسسات 
و  باشد  حوزه ها  سایر  از  متفاوت  باید  عمومی  روابط  حوزه 

دقت و حساسیت زیادی را دراین حوزه به کار ببندیم.
وی روابط عمومی را ویترین تمام عیاری از جایگاه و نحوه 
در  بیشتر  چه  هر  افزود:  و  برشمرد  دستگاه  یک  عملکرد 
حوزه روابط عمومی هزینه کنیم به مثابه آن است که برای 
آن سازمان یا دستگاه بیشتر سرمایه گذاری کرده ایم و مهم 
در  دستگاه  یک  رویدادهای  و  اتفاقات  همه  که  است  آن 
توجهات  و  گیرد  قرار  عمومی  روابط  مدیران  کار  دستور 
تنها به بخش های مدیریتی یک دستگاه معطوف نشود زیرا 
مختلف  حوزه های  فعالیت های  دل  از  خبرها  از  بسیاری 

آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و نیروی انسانی بر می آید.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم در ابتدای سخنان خود 
با تبریک 27 اردیبهشت ماه: روز ارتباطات و روابط عمومی 
به همکاران و مدیران روابط عمومی مؤسسات آموزش عالی 
ابتدای  در  »ما  داشت:  اظهار  دانشگاه های سراسر کشور  و 
مسیر هستیم. ظرفیت های مغفول مانده بسیاری وجود دارد 
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که بایستی به آنها توجه شود. امروز بایستی بیش از پیش 
فعالیت های  به خصوص  دستاوردهای آموزش عالی کشور 
و  علم  پارک های  و  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها،  اخیر  ماه  چند 
کرده  برجسته  را  کرونا  بیماری  با  مقابله  در حوزه  فناوری 
و  ارتباطی  مختلف  ابزارهای  طریق  از  مطلوبی  شکل  به  و 

اطالع رسانی منتشر کنیم.
و  اقدامات  مرور  به  خود  سخنان  ادامه  در  نژاد  عبداللهی 
دو  در  علوم  وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  فعالیت های 

سال اخیر پرداخت.
داشت:  اظهار  بندی  جمع  عنوان  به  و  پایان  در  وی 
و  کشور  که  فراوانی  چالش های  به  توجه  با  »خوشبختانه 
دولت در سه سال اخیر پشت سرگذاشته است دستاوردها 
عالی  آموزش  میان  این  در  است.  بوده  کمبودها  از  بیشتر 
کشور نیز دوران پر چالشی را سپری می کند اما با توجه به 
میزان چالش ها می توان گفت دستاوردهای موفقیت آمیزی 

در این عرصه نصیب ایران عزیز شده است.

وی اضافه کرد: فعالیت حرفه ای روابط عمومی در خانواده 
و  اطالع رسانی مطلوب تر، دقیق تر  و  عالی  بزرگ آموزش 
باکیفیت تر قطعًا جایگاه روابط عمومی ها را در نظر مسئوالن 

دولتی و مردم تغییر خواهد داد.

برگزاری جلسات
 هیأت نظارت استانی

 به صورت ویدئو کنفرانس

جلسه هیأت نظارت استان به ریاست دکتر محمد علی طاهر 
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان روز دوشنبه 29 اردیبهشت 
ماه 99، در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه با رعایت 

کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه و رئیس جلسه هیأت 
نظارت استانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای 
همگان گفت: با توجه به اینکه ممکن است مقابله  با کرونا 
را  کشور  نیز  مدت ها  تا  و  باشد  زمان بری  مسأله  ویروس 
بنابراین ضروری است تا درباره نحوه برگزاری  درگیر کند 
این جلسات همانند بقیه جلسات به صورت ویدئو کنفرانسی 

تصمیم گیری شود.
وی افزود: جلسات مجازی که قبال با مسئوالن مختلف کشور 
از  خیلی  که  رسانده  نتیجه  این  به  را  ما  است  شده  برگزار 
هزینه ها را کاهش می دهد و در زمینه وقت نیز صرفه جویی 

می شود که این کار تاکنون، بازدهی خوبی داشته است.
دکتر بابایی دبیر هیأت ناتک استان، ارتقاء سطح نظارت و 

و  دبیرخانه  تقویت  استان،  عالی  آموزش  به  بخشی  کیفیت 
هیأت های نظارت و بازرسی را مهم برشمرد.

از  استان،  نظارت  نامه، هزینه کرد در دبیرخانه  تهیه شیوه 
دیگر پیشنهادات دبیر هیأت ناتک استان بود.

دکتر مریم احتشام زاده نایب رئیس وعضو شورای نظارت 
استان، نظارت بر کالس های غیر حضوری در زیر نظام های 

مختلف را کمک نظارت خود مراکز عملی دانست.
فرزاد حسام عارفی معاون نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت 
آموزش عالی استان، دقت نظر در بازدیدها و توجه به همه 
جوانب الزم در امر آموزش عالی را در ساماندهی مراکز و 

موسسات ضروری دانست.
وی به موفقیت هیأت نظارت در تضمین کیفیت آموزش عالی 
استان اشاره کرد و همچنین خواستار ادغام و عدم اختصاص 
دانشجو برای مراکزی که زمینه کافی جهت پیشبرد اهداف 

آموزش عالی ندارند شد.
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لطفا.خودتان.را.معرفی.کنید 
با عرض سالم و تشکر از فرصتی که در اختیارم قرار دادید 
بخش  مربی  و  علمی  هیئت  عضو  زاده  شریف  حامد  من 
مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

هستم.

ازسابقه.تحصیلی.خودتان.بگویید 
من در سال 72 دیپلم خودم را در رشته ریاضی و فیزیک 
وارد  سال  همان   . گرفتم  کرمان  حلی  عالمه  دبیرستان  از 
دانشگاه شدم و در سال 76 مدرک کارشناسی خود را در 
رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان اخذ 
کردم. در سال 79 هم موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد 

بیو مکانیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر شدم.

این. برای. شما. در. انگیزه. ایجاد. باعث. چیزهایی. چه.
دستاورد.شد.؟.

در واقع مهمترین عاملی که باعث شد روی این موضوع کار 
از  یکی  خانواده  برای  ای  تلخ جاده  تصادف  وقوع یک  کنم 
تا  ترمزگیری  لحظه  از  آنها  اگر چه خودروی  بود.  آشنایان 
لحظه تصادف، مسافت قابل توجهی را طی نمود اما سرعت 
خودرو و شرایط جاده ای به گونه ای بود که مانع توقف به 
هنگام خودرو شد. همین این اتفاق باعث شد که به این سوال 
عمیق تر فکر کنم که چگونه می توان مسافت ترمزگیری یک 

خودرو تا توقف کامل را کاهش داد.

اختراع.و.دستاورد.شما.چیست.و.درچه.زمینه.ای.است.؟.
من موفق شدم یک اختراع )پتنت( با عنوان: »روش و تجهیزات 
ایجاد خأل ما بین تایر خودرو  با سطح زمین به منظور بهبود 
کنترل پذیری خودرو« در آمریکا به ثبت برسانم. این پتنت 
به شماره  10343466 در تاریخ نهم جوالی 2019 در دفتر 

ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا به ثبت رسید.

مصاحبه با

مهندس حامد شریف زاده
 عضو هیأت علمی و مربی بخش مهندسی مکانیک

دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آموزش. زمینه. این. در. اختصاصی. صورت. به. آیا.
دیده.اید.؟

قابلیت  ایده پخته شود و  اینکه یک  البته مسلما برای  خیر، 
و ارزش ثبت را پیدا کند باید اطالعات مفصلی از ایده های 
اند،  شده  گرفته  کار  به  قبال  که  هایی  تکنولوژی  و  مشابه 
جمع آوری شود و من هم برای این کار وقت زیادی صرف 

کردم.

در.رابطه.با.کارکرد.آن.برایمان.توضیح.دهید. 
هدف از این اختراع افزایش پایداری خودرو، کاهش لغزش 
و خروج از مسیر و کاهش مسافت ترمز گیری خودرو است. 
برای رسیدن به این هدف و افزایش اصطکاک لغزشی بین 
تایر و جاده، ایده ایجاد خال بین تایر و جاده به کار گرفته شده 
است. بدین منظور توسط یک پمپ، در یک مخزن کمکی، 
فشار منفی ایجاد و نگهداری می شود. در شرایط اضطراری 
را  تایر و جاده  بین  لغزش  پایش خودرو، وجود  که سیستم 
گزارش می کند، این خال یا فشار منفی از طریق کانال هایی 
منتقل  به همین بخشها  فقط  و  تایر و جاده  تماس  به سطح 
اتفاق  این  می شود.  فعال  هم  خال  پمپ  همزمان  و  می شود 
باعث افزایش نیروی فشاری بین تایر و جاده می شود و امکان 

لغزش را کاهش می دهد.

آیا.قصد.ساختن.نمونۀ.آن.را.دارید؟.
نمونه سازی چنین طرحی نیازمند پشتیبانی فنی گسترده و 
این  زیاد  فاصله  به  توجه  با  و  است  زیادی  گذاری  سرمایه 
طرح تا مرحله تجاری سازی،  طبیعی است که شرکت های 
داخلی - حتی خودروسازهای بزرگ - تمایلی به پشتیبانی از 
آن نداشته باشند. تنها روزنه امید، جلب نظر شرکت های 
خیلی بزرگ خارجی است که توان سرمایه گذاری بر روی 
طرح های دیر بازده و بسیار نوآورانه را داشته باشند و البته 

کار دشواری است.
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ی. کننده. ایجاد. فرد. یک. عنوان. به. شما. از. حمایت.
دستاورد.چگونه.بوده.است.؟

از پژوهشگران  با پشتیبانی صندوق حمایت  پتنت  این  ثبت 
انجام شد. پشتیبانی های این صندوق که منجر به ثبت پتنت 
شد جای تقدیر و تشکر دارد. البته کاستی هایی هم از طرف 
آنها  مهمترین  زد که  پرونده آسیب  ثبت  روند  به  صندوق 
قطع بودجه و پایان دائمی مأموریت حمایت از ثبت خارجی 
اختراعات از طرف صندوق، آن هم در زمانی بود که هنوز 
این پرونده به نتیجه نهایی نرسیده بود. این اتفاق باعث شد 
ادعاهای حقوقی  از  زیادی  تعداد  ثبت  متاسفانه فرصت  که 

این پرونده برای همیشه از بین برود.
توسط  اختراعات  خارجی  ثبت  از  حمایت  حاضر،  حال  )در 

کانون پتنت ایران انجام میشود(

پیشنهاد.شما.برای.جوانانی.که.میخواهند.ایده.پردازی.
کنند.و.کاری.را.شروع.کنند.چیست.؟.

ویژگی مثبت جوانان امیدواری و پشتکار آنان است که شرط 
الزم برای نتیجه گیری است اما در کنار این دو شرط، توجه 
به این واقعیت بسیار ضروری است که درصد بسیار کمی از 
ایده ها - حتی ایده هایی که به مرحله ثبت رسیده اند - منجر 
به نتیجه تجاری خواهند شد. برای کاهش ریسک شکست 
باید ایده اولیه کاماًل پرورش داده شود و پخته شود و  اوالً 
موارد مشابه  کافی در مورد آن جمع آوری شود.  اطالعات 
اجرا  موانع  بررسی شوند.  اند  اجرا شده  در گذشته  که  آن 
چه در تولید و چه در تجارت شناسایی شوند. در صورتیکه 
ایده قابلیت ثبت داشته باشد، حتما اقدام شود و از امکانات 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده کنند.

حاضر. حال. در. جدید. دستاورد. برای. هایی. ایده. آیا.
دارید.؟

ایده ای که هم اینک در دست اقدام باشد ندارم، اما امیدوارم 
به زودی بتوانم در جهت ثبت یکی دیگر از ایده های  خودم 

اقدام کنم.

در.پایان.اگر.صحبتی.دارید.در.خدمتیم. 
به نظر من در کشور ما از طرف جامعه علمی و صنعتی به 
اندازه کافی به مقوله مالکیت معنوی و ثبت اختراعات اهمیت 
داده نمی شود. در حالی که با توجه به حجم عظیم سرمایه 
انسانی خالق در کشور ما، توجه به این مقوله می تواند بسیار 
نتیجه بخش باشد. به عنوان مثال افزایش تعداد پتنت های 
مثبت  تاثیر  بر  ما، عالوه  دانشگاهی  جامعه  برای  ثبت شده 
بر رتبه علمی دانشگاه، ممکن است منجر به درآمدزایی نیز 
بشود. اما مثال در آیین نامه های ارتقا یا ترفیع اعضای هیئت 
علمی، همواره تمرکز اصلی بر روی چاپ مقاالت بوده است. 
داخلی  اختراعات  ثبت  روند  در  هم  بزرگی  اشکاالت  البته 
کشور ما وجود دارد. اما روند ارزیابی پرونده های ثبت اختراع 
در دفاتر معتبر خارجی بسیار تخصصی و بعضًا طوالنی تر از 
داوری مقاالت هستند.  من امیدوارم با رفع ایرادات فرایند 
ثبت اختراعات در داخل کشور و عنایت بیشتر جامعه علمی 
و صنعتی کشور ما به ثبت اختراعات در داخل و خارج از 
کشور، گام های بزرگی در جهت حفظ حق مالکیت معنوی 

مبتکران کشورمان برداشته شود.
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جلسه شورای دانشگاه با محورهای آموزشی و پژوهشی برگزار شد

دکتر  ریاست  به   99 سال  در  دانشگاه  جلسه شورای  اولین 
محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، روز سه 
شنبه 30 اردیبهشت ماه 99 با رعایت پروتکلهای بهداشتی 

در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد 
دانشگاه  العالی(در  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
فرازی از دعای ابو حمزه ثمالی را قرائت و در خصوص آن 
توضیحاتی را ارائه نمود و در زمینه شعار سال 99 )جهش 
تولید( گفت: این شعار هیچ منافاتی با اسناد باال دستی ندارد 
و اگر مقام معظم رهبری شعاری را انتخاب می کند قطعا یک 
کار کارشناسی بسیار قوی پشت آن بوده و مطالعات خوبی 
در این زمینه صورت گرفته است و نزدیک 14 سال است 
که مقام معظم رهبری )مدظله العالی(بر حوزه اقتصاد تاکید 

می کند.
وی افزود: بحث امنیت ملی، دفاع از کشور و مقوله فرهنگ 
بحث حوزه  اخیر  این 14 سال  در  اما  است  مهم  هم خیلی 
علت  و  کرده   پیدا  نمود  تر  برجسته  چیز  همه  از  اقتصاد 
عظیم  جنگ  یک  در  ما  کشور  و  انقالب  که  است  این  آن 
اقتصادی وارد شده و دشمنان ما هم از همین حربه اقتصادی 
این  به  توجه  با  شعار  این  انتخاب  و  می زنند  ضربه  ما  به 
شرایطی که وجود دارد از سوی مقام معظم رهبری )مدظله 
تولید  جهش  بود.  شده  حساب  و  هوشمندانه  بسیار  العالی( 
و  کاربردی  پژوهش های  دانشگاه،  و  صنعت  بین  ارتباط  به 
فعالیت های دانش بنیان قطعا رونق می دهد و این رسالتی که 

ما در دانشگاه در این زمینه داریم.
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  رئیس 
دانشگاه  در  ما  نقش  کرد:   نشان  خاطر  دانشگاه  العالی(در 
بسیار حیاتی است و رسالت ما تربیت نیروهای جوان و حزب 
الهی است که بتوانند یک دولت جوان حزب الهی را تشکیل 
بدهند و بتوانیم آینده کشور را دست این جوانان دهیم که 
ان شااهلل از این مشکالت مخصوصا اقتصادی عبور و به دنبال 

آن قطعا مشکالت فرهنگی و امنیت حل خواهد شد.

طی این جلسه، -1ارائه آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره 
های دکتری تخصصی-2 بررسی و تصویب مصوبات کارگروه 
تخصصی آموزشی و تحصیالت تکمیلی شورای دانشگاه)تصویب 
ساختار کمیته کارآفرینی دانشگاه-لزوم اخذ درس کارآفرینی 
ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  های  دوره  دانشجویان  توسط، 
 3- دوره  واحدهای  سقف  در  ای،  حرفه  دکتری  و  پیوسته 
و  پژوهشی  تخصصی  کارگروه  مصوبات  تصویب  و  بررسی 
فناوری شورای دانشگاه)راه اندازی آزمایشگاه پژوهشی آتما-
تصویب  و  -4بررسی  دریامحور  توسعه  پژوهشکده  تاسیس 
مصوبات شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه)دانشکده فنی و 
مهندسی تدوین سرفصل درس کارآفرینی به ارزش 3 واحد، 
صنایع- مهندسی  بخش  کارشناسی  دوره  دانشجویان  برای 
تدوین سرفصل درس سمینار به ارزش 2 واحد نظری برای 
دانشجویان دوره کارشناسی بخش مهندسی مواد(،)دانشکده 
پیش  عنوان  به  خارجه  زبان  درس  انسانی  علوم  و  ادبیات 
نیاز درس متون تخصصی برای مقطع کارشناسی رشته علوم 
تربیتی(، )دانشکده حفوق و الهیات تعدیل واحد دروس بخش 

حقوق( مطرح شد. 
گفتنی است ایجاد کمیته کارآفرینی به منظور تحقق دانشگاه 
کارآفرین و نیز موافقت اصولی دو ساله با تأسیس پژوهشکده 
توسعه دریا محور و راه اندازی آزمایشگاه پژوهشی آتما از 

مصوبات این جلسه بود.
که  اسالمی  سیدمحمدرضا  دکتر  ساله  چندین  زحمات  از  پایان  در 
عهده  بر  را  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  حوزه  معاونت 

داشتند، تقدیر به عمل آمد.
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کمک مومنانه دانشگاه شهید باهنر کرمان با توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی

دانشگاه  دانشگاهیان  مومنانه  کمک  رزمایش  اول  مرحله 
شهید باهنر کرمان روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 99 در 

حسینیه دانشگاه آغاز شد.
امام  حضرت  فرمان  اجرائی  ستاد  احسان  بنیاد  همت  به 
میلیارد  سه  ارزش  به  معیشتی  بسته   1000 خمینی)ره( 
ریال)سیصد میلیون تومان( بین نیازمندان و آسیب دیدگان 

کسب و کار از بیماری کرونا توزیع می شود.
حجت االسالم والمسلمین علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان 
این  مورد  در  دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار  به  پاسخ  در 
این رزمابش مومنانه تحت عنوان رزمایش  رزمایش گفت: 
فرهنگی  فعاالن  و  دانشجویی  های  تشکل  توسط  احسان 

دانشگاه انجام شده است.

وی افزود: این بسته ها شامل 10 کیلو برنج، 2 قوطی روغن 
مایع، 2 عدد مرغ، 2 بسته ماکارونی، نخود، لوبیا ، رب گوجه  
دانشجویان  اساس شناسایی که  بر  به هر خانواده  است که 
فعال از مناطق مختلف استان داشته اند و همچنین عزیزانی 
بیکار شدند و هیچ گونه درآمدی  بیماری کرونا  که بخاطر 

ندارند توزیع می شود.
حجت االسالم والمسلمین حمزه خاطر نشان کرد: تهیه  این 
اقالم در چندین مرحله صورت گرفته و همچنان ادامه خواهد 

داشت.
در ادامه این رزمایش حضار با قرائت زیارت نامه شهدا و 
انقالب  دستاوردهای  و  راحل)ره(  امام  آرمان های  با  فاتحه 

اسالمی تجدید میثاق کردند.
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اطالعیه خوابگاه هاي دانشگاه شهید باهنر کرمان

با توجه به اینکه اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجویي وابسته به 
وزارت علوم به حساب صندوق رفاه دانشجویان کشور واریز 
به  دانشجویي  تعطیلي خوابگاه هاي  به  توجه  با  لذا  مي گردد. 
دلیل ویروس کرونا با پیگیري انجام شده توسط حوزه معاونت 
دانشجویي دانشگاه باهنر و دیگر دانشگاه ها و موافقت صندوق 
دانشجویي  خوابگاه هاي  اجاره بهاي  کشور  دانشجویان  رفاه 
نیمسال جاري روز شمار و بر اساس روزهاي سکونت است. 
نظر به اینکه  اجاره بهاي واریز شده به حساب صندوق رفاه 
نیستند  اضافه  مبالغ  برگرداندن  به  قادر  دانشگاه ها  و  بوده 
ها،  پرداختي  اضافه  به  نسبت  نیمسال  پایان  در  صندوق 

 98/12/28 مورخ    19616/130 شماره  بخشنامه  مطابق 
عمل خواهد نمود.

الزم به یاداوری است که بخشنامه مذکور شامل دانشجویان 
به  این دانشجویان ملزم  نبوده و  ساکن خوابگاه هاي متأهلي 

پرداخت کامل اجاره بها هستند.
اما درخصوص اجاره بهاي دانشجویان ساکن در خوابگاه هاي 
حال  در  دانشگاه  دانشجویي  معاونت  حوزه  نیز  خودگردان 
پیگیري موضوع بصورت مکاتبه اي و تماس تلفني از طریق 
صندوق رفاه و شوراي سیاست گذاري خوابگاه هاي خودگردان 
است که به محض وصول نتیجه به اطالع رسانده خواهد شد.
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